
NÁVRAT LIDICKÝCH ŽEN

Pracovní list I.

4. Zamyslete se. Jak se lidické ženy vyrovnávaly se svým osudem? (pobyt v koncentračním táboře,
zničení domovů, zavraždění mužů a zavraždění většiny dětí…)

Doplňující otázky (k bádání mimo výstavu): 

Byli všichni lidičtí muži nacisty zavražděni nebo některý přežil?
Jaké označení na košili měly lidické ženy v Ravensbrücku?
Jak lidické ženy vzpomínají na život v koncentračním táboře?

Výpovědi lidických
přeživších

 

Noc delší než den
1. díl

Noc delší než den
2. díl

 

Doplňující informace – na níže uvedených odkazech se můžete podívat na výpovědi lidických žen,
které vypráví o tom, co prožily, krátké minutové dokumenty a interaktivní web vytvořený k 80. výročí
vyhlazení Lidic a Ležáků.

Minuty z historie
               Lidické ženy                    Minuty z historie

Interaktivní web 
Památníku Lidice



Vojenský soud
Symbolem poválečného zúčtování s válečnými zločinci se stal Mezinárodní vojenský soudní tribunál, který zasedal
od 20. 11. 1945 do 1. 10. 1946 v Norimberku. V březnu 1947 svědčily před Vojenským soudním dvorem č. 1 v Norimberku
proti nacistické organizaci Lebensborn i dvě ze zachráněných lidických dětí – Marie Hanfová a Marie Doležalová.

Součet mrtvých
Červnové tryzny se z původního počtu 203 lidických žen starších šestnácti let mohlo zúčastnit jen 143. Šest žen z rodin
Horákových a paní Stříbrná, bylo zastřeleno 16. června 1942 v Kobylisích. Dalších 50 zahynulo v koncentračních
táborech, nebo bylo zavražděno v plynových komorách a tři přišly o život na pochodu smrti na jaře 1945. Lidická
tragédie si tak vedle životů 192 mužů vyžádala i životy šedesáti žen z Lidic.

Seznámení se s realitou
Po třech letech žalářování se lidickým ženám konečně splnilo jejich nejvroucnější přání. Mohly se vrátit domů.
Domů? Teprve teď se dozvěděly otřesnou pravdu o smrti mužů, zmizení dětí a zničení obce, kterou před nimi jejich
spoluvězenkyně v Ravensbrücku tak pečlivě utajovaly.

Prohlášení o obnově obce Lidice
Ministr vnitra Václav Nosek při svém vystoupení v Lidicích 10. června 1945 pronesl: „K odčinění této tragédie usnesla
se slavnostně vláda Československé republiky ve své schůzi, konané dne 6. června 1945, na výstavbě nových Lidic.
Jako ministr vnitra prohlašuji, že obnovujeme v osvobozené Československé republice obec Lidice v původních
jejích hranicích i s jejím starobylým českým úředním názvem.“

Pátrání po dětech
Nejdůležitější věcí se pro lidické ženy stalo nalezení jejich dětí. Na závěr tryzny konané 10. června 1945 se Anna
Hroníková obrátila na všechny lidi dobré vůle se zoufalou prosbou: „Pomozte nám najít naše děti. Bez nich by život
nebyl životem!“ Všichni tehdy ještě věřili, že se je podaří objevit, vždyť kdo by ubližoval malým dětem. Přes prožité
hrůzy si dosud nikdo v plném rozsahu nedokázal uvědomit rozměr nacistické bestiality. Rozsáhlé pátrání, které se
rozeběhlo v následujících letech, však bylo úspěšné jen z velmi malé části. Nalezeno bylo pouze 17 dětí ze 105.
Zbývajících osmaosmdesát nacisté zavraždili.

Pochod smrti
V pátek 27. dubna 1945 zahájili nacističtí dozorci vyklízení koncentračního tábora Ravensbrück. Zástupy zubožených žen
vyrazily na pochod smrti. O pouhé tři dny později však eskorta transport opustila a vysílené ženy se utábořily v lese
před Schwerinem.

Návod k pracovnímu listu:

1. Přečti si pozorně následující texty a seřaď je chronologicky za sebou (1 – 6). Nápovědu hledej ve výstavě.
Následně vyprávěj příběh spolužákům:

2.  Hledej ve výstavě. Doplň k fotografiím co nejvíce informací. Popiš spolužákům, kdo je na fotografii,
co se na ní odehrává, kdy a kde byla pořízena:

3. Najdi ve výstavě odpovědi na následující otázky:

Kolik žen žilo v původních Lidicích? 
Kolik se jich po válce vrátilo do vlasti?
Jaký osud potkal ostatní lidické ženy, které se po válce nevrátily?
Hledej konkrétní příběhy lidických žen. Které z nich se po návratu setkaly se svými dětmi?
Jakým způsobem byl označen společný hrob lidických mužů na pietním území Lidic?
Kdo pracoval na úpravě hrobu lidických mužů a pietního území?


